
Measurement 

Pengukuran merupakan proses yang seringkali kita lakukan bahkan oleh orang-

orang pendahulu kita dalam kehidupan sehari-hari. Pengukuran tidak selamanya 

didominasi oleh orang-orang terpelajar. Di pelosok desa yang terpencil sekalipun, 

pengukuran juga dilakukan. Ada suatu cerita tentang seorang pemuda kota yang mencari 

rumah kerabatnya di suatu desa terpencil, karena ia belum tahu rumah kerabatnya yang 

dicari maka ia memutuskan untuk bertanya pada penduduk yang kebetulan ia temui di 

jalan. Ia bertanya pada orang tersebut tentang jarak rumah kerabatnya yang ia cari. Namun 

setelah mendengar jawaban dari orang yang ia tanya, si pemuda justru bingung karena 

orang yang ia tanya menjawab jarak rumah kerabatnya sama dengan menghisap satu batang 

rokok saja. 

Berdasarkan ilustrasi di atas, sebenarnya jawaban yang diberikan oleh pendukuk 

tersebut adalah sebuah pengukuran, namun pengukuran yang dilakukan hanya berdasarkan 

intuisi belaka. Ia menjawab jarak yang ditanyakan oleh si pemuda dengan satuan waktu. 

Namun satuan waktu yang diberikan juga tidak terstandar, ia menggunakan waktu dengan 

satuan habisnya menghisap rokok satu batang yang berarti ±10 menit waktu perjalanan dari 

tempat ia bertanya akan sampai pada rumah kerabat si pemuda. Apabila jawaban penduduk 

tersebut dapat dikatakan sebagai pengukuran, lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan 

pengukuran? 

 

Definisi Pengukuran 

Pengukuran dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemberian angka atau label 

terhadap atribut dengan aturan-aturan yang terstandar atau yang telah disepakati untuk 

merepresentasikan atribut yang diukur (Nunnally & Bernstein, 1994). Hasil pengukuran 

yang berupa angka merupakan gambaran tentang perbedaan derajat atribut yang dikenai 

pengukuran.  

Ilmu-ilmu sosial sebagaimana psikologi, yang menjadi obyek ukur adalah berkaitan 

dengan orang. Tetapi yang dilakukan pengukuran dalam psikologi adalah atribut-atribut 

yang melekat pada orang tersebut, seperti motivasi, daya tahan stress dan sebagainya. 

Pengukuran sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang terstandar dan disepakati agar hasil 

dari pengukuran yang dilakukan oleh orang yang berbeda akan menunjukkan hasil yang 

relatif konsisten. Beberapa pengukuran ada yang memiliki aturan yang baku dan berlaku 

secara universal seperti pengukuran berat dan pengukuran atribut-atribut fisik lainnya. 



Aturan sebagaimana atribut fisik yang baku dan berlaku universal sangatlah sulit untuk 

diterapkan dalam pengukuran ilmu-ilmu sosial mengingat atribut pengukuran dalam ilmu 

sosial bersifat laten. Meskipun demikian tetap perlu untuk diusahakan memberikan aturan-

aturan dan norma yang terstandar meskipun tidak berlaku secara universal. Mengapa dalam 

pengukuran membutuhkan standarisasi? Hal ini untuk menunjukkan bahwa pengukuran 

yang kita lakukan tidak berdasarkan pada intuisi belaka. Selain itu, interpretasi yang kita 

lakukan terhadap hasil pengukuran juga lebih terstandar dan dapat dimengerti oleh orang 

lain. 

Suatu pengukuran menurut Nunnally & Bernstein (1994) dapat dikatakan terstandar 

apabila memenuhi empat syarat yaitu: 

1. Aturan pengukurannya jelas 

2. Praktis untuk diterapkan 

3. Tidak dipengaruhi oleh administrator dan responden 

4. Hasil pengukurannya tidak dipengaruhi oleh administrator yang melakukan pengukuran 

Dalam pengukuran psikilogi perlu juga diingat bahwa yang diukur bukanlah orang secara 

fisik, namun atribut-atribut yang melekat pada orang tersebut yang bersifat laten dan 

abstrak. Karena yang diukur bersifat abstrak maka dalam mengembangkan alat ukur 

haruslah hati-hati terhadap atribut yang diukur. Terkadang antar atribut yang berbeda bisa 

saja saling tumpang tindih sehingga sulit untuk diukur. Suatu cara untuk mengatasi 

persoalan tersebut, haruslah terlebih dahulu dibedakan dan didefinisikan secara jelas atribut 

yang hendak diukur. 

 

Manfaat Pengukuran dalam Ilmu Sosial 

Pengukuran dalam ilmu sosial dapat memberikan manfaat apabila memenuhi 

beberapa kriteria dalam psikometri untuk mengevaluasi pengukuran tersebut. Kriteria yang 

sangat relevan adalah mengenai tujuan dari pengukurannya serta didasarkan pada asumsi-

asumsi ilmiah. Meskipun pengukuran dalam ilmu sosial memfokuskan pada skala laten 

atau konstrak psikologis, namun harus dapat diterapkan.  

Alat ukur dapat memberikan manfaat apabila antar ilmuan sosial telah bersepakat 

mengenai standar pengukurannya, sehingga ketika ilmuan lain melakukan pengukuran 

ulang akan mendapatkan hasil yang konsisten dan memiliki standar interpretasi yang sama. 

Prasyarat ini menjadi dasar bahwa alat ukur harus reliabel atau konsisten untuk kondisi 

yang sama. Prosedur psikometri yang harus dipenuhi agar alat ukur dapat memberikan 



manfaat adalah penyusunan norma yang mantap. Ketika norma dapat dipergunakan untuk 

menginterpretasikan atau menggambarkan orang dalam kelompok-kelompok tinggi, 

sedang, rendah pada atribut yang diukur, maka pengukuran tersebut dirasa sudah 

terstandarisasi. 

Standarisasi dalam pengukuran menurut Netemeyer dkk (2003) memiliki beberapa 

kelebihan. Pertama, meskipun pengukuran ilmu sosial secara alami jelas-jelas subyektif, 

namun dengan sebuah standarisasi akan membawa ilmu sosial untuk dapat lebih obyektif. 

Ketika seorang peneliti melakukan verifikasi terhadap hasil pengukuran peneliti lain dan 

memperoleh hasil yang sama dan terstandar maka pengukuran tersebut dapat dikatakan 

obyektif. Namun ketika hasil verifikasi ternyata berbeda dengan pengukuran yang 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya maka untuk menjaga obyektifitas dapat 

dikompromikan dengan mengembalikannya pada teori yang mendasarinya. 

Kedua, standarisasi dalam pengukuran ilmu sosial menggunakan kuantifikasi angka 

secara matematis dan statistik untuk mengkategorikan hasil pengukuran menjadi tinggi, 

sedang, dan rendah. Dengan kuantifikasi tersebut, memungkinkan untuk memudahkan 

mengkomunikasikan dan menggeneralisasikan hasil pengukuran.  

Ketiga, pengukuran atau pengembangan skala pengukuran banyak membutuhkan waktu, 

sehingga ketika setiap akan melakukan pengukuran kita harus menyusun alat ukur baru lagi 

maka akan membuang-buang banyak waktu. Hal ini tidak akan terjadi ketika alat ukur yang 

kita pergunakan telah terstandar dengan baik, sehingga dengan alat ukur yang sama kita 

dapat menggunakannya berulang-ulang dan hasilnya relatif konsisten. 

 

Penskalaan Konstrak Psikologis yang Laten dengan Multiple Item 

Sebagaimana telah disinggung di awal bahwa pengukuran dalam ilmu sosial fokus 

pada atribut-atribut yang bersifat abstrak, maka pengukuran tidak dapat dilakukan secara 

langsung pada atribut yang hendak diukur karena atribut tersebut tidak dapat observasi atau 

dikuantifikasi. Pengukuran dilakukan terhadap indikator yang menggambarkan atribut ukur 

dalam skala psikologi. Sebagai contoh, ketika ingin mengukur kepuasan kerja, maka kita 

tidak dapat secara langsung melakukan pengukuran terhadap kepuasan kerja. Tetapi secara 

teoritis kepuasan kerja dapat dilihat dari beberapa indikator seperti tingkat turnover 

karyawan, pandangan terhadap besaran gaji, pandangan terhadap supervisi atasan, dan 

pandangan dengan rekan kerja yang selevel. 

Pengukuran terhadap atribut-atribut psikologis yang bersifat abstrak biasanya 



menggunakan banyak item. Hal ini dikarenakan dalam satu atribut pasti memiliki lebih dari 

satu indikator, sedangkan satu indikator akan diukur dengan lebih dari satu item. Semisal 

satu atribut yang akan diukur memiliki 5 indikator dan satu indikator diukur dengan 5 item 

maka jumlah item keseluruhan yang dipergunakan sebagai alat ukurnya adalah 5 x 5 sama 

dengan 25 item. Semakin banyak item yang dipergunakan diharapkan hasil pengukuran 

akan lebih akurat dan stabil. 

 

Teori dan Validitas dalam Pengukuran terhadap Konstrak yang Laten 

Banyak konsep terutama yang bersifat laten atau abstrak tidak bisa diamati secara 

langsung langsung. Misalnya ketika mau melakukan pengukuran terhadap kebohongan, 

maka yang kita ukur bukanlah langsung pada kebohongan tetapi melakukan cek detak 

jantungnya, tekanan darah, breathing rate, dan sebagainya. Oleh karenanya diperlukan teori 

yang menjelaskan konstrak tersebut atau seringkali disebut sebagai definisi konseptual. 

Konstrak yang laten agar dapat diukur maka sebelumnya harus dioperasionalisasikan 

berdasarkan definisi konseptual yang berdasarkan teori. Selanjutnya dari definisi 

operasional dan definisi konseptual yang ada juga perlu disusun indikator-indikator yang 

dapat menggambarkan konstrak yang hendak diukur. Akhirnya berdasarkan indikator yang 

ada baru dapat disusun item-item skala. Alur proses ini juga dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Alur proses pengembangan alat ukur dan keberadaan teori 
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Titik kritis dalam pengembangan skala psikologis yang memiliki konstrak laten 

terletak pada penyusunan definisi operasional berdasarkan teori dan indikator-indikator 

yang menggambarkannya. Ketika definisi operasional tidak sesuai dengan definisi 

konseptual maka alat tersebut tidak dapat mengukur apa yang hendak diukur atau dengan 

kata lain kurang valid. Oleh karena itu, teori yang mendasari pengembangan alat ukur 

terhadap suatu konstrak harus selalu dipergunakan sebagai acuan untuk mereview setiap 

langkah dalam penyusunan alat ukur. Penyusunan indikator menjadi hal penting dalam 

pengukuran psikologis karena berdasarkan indikator tersebutlah item-item dalam skala 

akan disusun. Ketika indikator yang disusun sudah tidak menggambarkan konstruk yang 

hendak diukur maka secara otomatis item yang nantinya disajikan kepada responden juga 

tidak tepat untuk mengukur konstruk yang hendak diukur atau bisa dikatakan itemnya tidak 

valid. 

Keberadaan teori tidak hanya penting untuk konstrak yang laten, tetapi juga menjaga 

agar validitas pengukuran terhadap konstrak menjadi lebih baik. Keduanya, baik teori dan 

validitas adalah saling berkaitan. Pengukuran terhadap konstrak yang laten sangat 

tergantung pada validitas konstrak. Validitas konstrak menjadi ukuran derajat kesesuaian 

antara skala pengukuran dengan konstrak yang secara nyata hendak diukur. Cronbach dan 

Meehl (dalam Netemeyer, dkk; 2003) menggambarkan validitas konstrak setidaknya dalam 

tiga tahap: 

1. Memilih seperangkat teori yang relevan untuk mendefinisikan konstrak dan kemudian 

menjadi dasar dalam penyusunan skala pengukuran 

2. Mengembangkan metode pengukuran terhadap konstrak berdasarkan teori 

3. melakukan pengujian terhadap indikator yang dapat diobservasi dan item tentang 

seberapa baik ketika dipergunakan untuk mengukur konstrak yang berdasarkan teori. 

 

Lebih jauh, Cronbach dan Meehl mengutarakan bahwa pengujian validitas konstrak 

merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus. Pengujian validitas konstrak yang 

dilakukan hanya sekali belum cukup untuk menyimpulkan bahwa alat ukur yang disusun 

telah valid. Semakin sering suatu alat ukur dilakukan pengujian ulang validitas konstraknya 

maka akan semakin bagus, mengingat validitas bukanlah hal yang bersifat permanen. Pada 

awal penyusunan alat tes bisa jadi sudah menunjukkan validitas yang baik, tetapi belum 

tentu untuk tahun depan atau lima tahun mendatang, mengingat kajian ilmu sosial terutama 

psikologi yang berupa atribut-atribut psikologis seseorang setiap saat bisa saja berubah. 

 



Pengantar Dimensionalitas, Reliabilitas dan Validitas 

Dimensionalitas, reliabilitas, dan validitas merupakan seperangkat properti dari 

pengukuran. Pengembangan skala pengukuran dimulai dari pemilihan konstrak yang 

hendak diukur dan melakukan konseptualisasi berdasarkan teori. Konseptualisasi 

merupakan proses formulasi dan penjelasan dari konsep.  Sebuah konsep dapat mengacu 

pada kategori tunggal (misalnya “pria”) atau pada beberapa kategori (misalnya “gender”: 

pria, wanita,). Dalam pengukuran, nilai untuk tiap kategori harus berbeda. Hal ini 

kemudian akan mengarah pada salah satu aspek konseptualisasi yang merupakan analisa 

konsep yang kompleks menjadi komponen-komponen/dimensi-dimensi. Konseptualisasi 

tersebut akan membantu dalam menyusun item penelitian dan hipotesis yang lebih „refined‟ 

dan yang dapat menjelaskan perwujudan konkrit dari konsep 

Definisi konstrak berdasarkan teori harus terkandung domain-domain konstrak serta 

dimensionalitas dari domain konstrak tersebut. Definisi teori, domain konstrak, dan 

dimensionalitas harus dilakukan review secara mendalam pada literatur-literatur yang ada, 

serta dimintakan pendapat dari orang-orang yang expert dalam hal konstrak tersebut. 

 

Dimensionalitas  

Dimensionalitas dalam sebuah pengukuran ditekankan untuk memperoleh 

homogenitas item skala. Sebuah pengukuran harus mempertimbangkan unidimensional 

yang ada sehingga item-item yang tersusun secara statistik hanya mengukur satu konstrak 

atau satu faktor saja. Ketika sebuah pengukuran memiliki multidimensional, maka item-

item dalam skala pengukuran akan mengukur lebih dari satu dimensi atau faktor dalam satu 

konstrak. Untuk mendapatkan item yang homogen dalam satu skala maka perlu adanya 

langkah operasionalisasi dari konstrak. 

Operasionalisasi merupakan langkah untuk menentukan manifestasi/perwujudan 

dari konsep atau dari yang abstrak ke yang lebih observable, dari definisi konseptual ke 

definisi operasional. Definisi operasional sangat tergantung pada penerjemahan konsep. 

Penerjemahan konsep menjadi operasional harus diusahakan setepat mungkin dan 

diusahakan menghasilkan  indikator yang observable. Karena dalam proses 

operasionalisasi ini memungkinkan terjadinya kesalahan dan tidak mungkin bisa tepat 

100% dalam menerjemahkan konsep, maka seringkali digunakan banyak indikator. Selain 

itu, yang dapat membantu dalam proses operasionalisasi adalah  melakukan review secara 

mendalam terhadap teori yang relevan, membuat judgement yang tepat, dan creative 



insights. 

Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat definisi 

operasional: 

1. Selalu mengingat dan mengacu pada definisi konseptual 

2. Membuka pikiran dan mencoba untuk berpikir kreatif. 

3. Mempelajari studi-studi yang pernah dilakukan dan bila memungkinkan untuk 

melakukan modifikasi berdasarkan pengukuran yang telah ada. 

4. Melakukan antisipasi terhadap hal-hal yang menyulitkan. Termasuk beberapa problem 

dalam pengukuran psikologis yaitu: 

a. Tidak ada definisi tunggal dalam konsep psikologi 

b. Indikator perilaku suatu konsep seringkali tumpang tindih dengan indikator 

konsep lain 

5. Perlu untuk selalu mengingat unit analisis dari skala pengukuran yang hendak disusun. 

 

Reliabilitas 

Reliabilitas suatu pengukuran berarti keajegan atau konsistensi, hal ini memiliki 

implikasi terhadap sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya. Reliabilitas juga 

merupakan suatu pendekatan untuk menyatakan apakah alat ukur memberikan hasil yang 

sama apabila digunakan untuk mengukur subyek yang sama pada waktu yang berbeda 

dengan mengasumsikan tidak ada “real change” dalam diri subyek ukurnya (reliability 

over time). Tinggi rendahnya reliabilitas sualu alat ukur dinyatakan dalam koefisien 

reliabilitas. Koefisien reliabilitas awalnya merupakan suatu korelasi antara dua distribusi 

skor tes dari satu alat ukur yang sama dan diukurkan pada subyek yang sama dengan 

adanya jeda waktu antara pengukuran yang pertama dan yang kedua. Koefisien reliabilitas 

dilambangkan dengan notasi rxx dengan besaran berkisar antara 0–1. 

 

 

Secara umum ada dua pendekatan dalam mengestikmasi reliabilitas, yaitu: 

1. Reliabilitas tes ulang (test-retest reliability) 

2. Reliabilitas konsistensi internal (internal consistency reliability) 

Reliabilitas tes ulang (test-retest reliability) merupakan estimasi reliabilitas yang 

menggunakan satu alat ukur yang sama dikenakan dua kali pengukuran pada subyek yang 

sama, namun antara pengukuran pertama dan yang kedua ada jeda waktunya. Koefisien 



reliabilitasnya adalah korelasi dari hasil pengukuran pertama dengan yang kedua. Estimasi 

reliabilitas tes ulang (test-retest reliability) ini memiliki kelemahan diantaranya adalah 

kurang praktis karena harus melakukan pengukuran dua kali dan membutuhkan waktu yang 

relatif lama untuk menunggu jeda waktu antara pengukuran pertama dan yang kedua. Di 

samping itu, karena alat ukurnya sama dan disajikan dua kali pada subyek yang sama maka 

sangat memungkinkan terjadinya proses belajar pada subyek yang dikenai pengukuran, 

dengan kata lain estimasi ini memungkinkan terjadinya carry over effects. 

Reliabilitas konsistensi internal (internal consistency reliability) hanya 

membutuhkan satu alat ukur yang dikenakan sekali pada sekelompok subyek. Komputasi 

koefisien reliabilitasnya dilakukan dengan membelah alat ukur menjadi beberapa bagian. 

Bentuk dan sifat alat ukur serta banyaknya belahan menentukan teknik perhitungan 

koefisien reliabilitasnya. 

 

Validitas Konstrak 

Validitas dapat diartikan sebagai ketepatan atau kecermatan alat ukur, dengan kata 

lain validitas merupakan sejauh mana alat ukur benar-benar mengukur apa yang memang 

ingin di ukur. Sedangkan validitas konstrak merupakan sejauh mana suatu alat ukur bisa 

dikatakan mengukur sebuah konstruk atau sifat teoritisnya. Validitas konstrak ini bertujuan 

untuk menentukan sejauh mana seseorang memiliki beberapa sifat seperti yang diukur oleh 

alat ukur. 

Ada beberapa langkah untuk menguji validitas konstrak suatu alat ukur, yaitu: 

1. Menemukan ukuran-ukuran konstrak 

2. Menentukan korelasi antara ukuran-ukuran konstrak dengan alat ukur lain yang sejenis 

3. Menentukan ukuran-ukuran yang benar-benar mengukur konstrak yang diukur 

Selain langkah diatas, ada cara lain untuk menguji validitas konstrak suatu alat 

ukur, yaitu dengan multitrait-multimethod dan known-group validity. Metode multitrait-

multimethod memiliki dasar pemikiran bahwa suatu alat ukur yang memiliki validitas 

konstruk seharusnya memiliki korelasi yang tinggi dengan alat ukur lain yang mengukur 

atribut yang sama (Convergent Validity) atau sebaliknya, memiliki korelasi yang rendah 

dengan alat ukur lain yang mengukur atribut yang berbeda (Discriminant Validity). 

Known-group validity merupakan validitas yang mencoba untuk mencocokkan hasil 

pengukuran dengan kondisi riil di lapangan. Sebagai contoh, tentang skala konservatif. 

Hasil pengukuran skala tersebut pada suatu kelompok yang benar-benar konservatif harus 



mendapat skor yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan kelompok yang secara nyata 

bersifat liberal. 

 

Pengantar Tahap-tahap Pengembangan Skala Pengukuran 

Pengembangan skala pengukuran harus melalui beberapa tahap agar memperoleh alat ukur 

yang terstandar, valid dan reliabel. Tahap-tahap yang harus dilalui adalah sebagai berikut: 

Tahap 1 : Mendefinisikan konstrak dan kawasan ukurnya 

    (konseptualisasi) 

Tahap 2 : Melakukan operasionalisasi terhadap konsep 

Tahap 3 : Membuat dan memutuskan item pengukuran 

Tahap 4 : Merancang desain alat ukur dan penskalaannya 

Tahap 5 : Melakukan uji coba terhadap alat ukur pada sejumlah 

   sampel 

Tahap 6 : Melakukan finalisasi alat ukur 

 

 


